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A caracterização tecnológica preliminar realizada em material saprolítico de ocorrência 
na área do Córrego do Garimpo no Domo Alcalino de Catalão I, GO, mostrou tratar-se 
de um material fino, argiloso, correspondente a um nível do perfil do solo com grande 
presença de minerais secundários. Para todo o material mineralizado a elementos de 
terras raras (ETR), o mineral útil é a monazita, sendo raros outros minerais contendo 
esses elementos. A monazita ocorre microcristalina, com cristalitos da ordem de 
poucos micra, sob a forma de agregados por vezes coloformes, freqüentemente 
associada a óxidos-hidróxidos de ferro e quartzo. Tais agregados são extremamente 
friáveis, fazendo com que a monazita tenha tendência natural a se concentrar nas lamas 
ou ultrafinos. 

Esta característica foi considerada como base para o desenvolvimento de estudos de 
processos, os quais constaram, essencialmente, de operações de atrição e deslamagem. 
Separação magnética a úmido mostra pequeno potencial de enriquecimento e 
minimização dos teores de ferro. Os produtos finais obtidos são de granulometria 
inferior a 635 malhas, apresentado teores médios de 21% OTR (óxidos de terras raras) 
e 35% Fe203, com recuperações de 30% em massa e 77% em OTR. 
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INTRODUÇÃO 

As ocorrências de minerais de terras raras no Brasil são numerosas, sendo que existem 
recursos importantes associados a complexos alcalino-carbonatíticos em depósitos hem 
individualizados onde os minerais de ETR são os componentes principais, ou são 
subprodutos potenciais de outros bens minerais . Esses recursos são significativos, mas 
estão ainda sem um equacionamento tecnológico satisfatório para o seu 
aproveitamento econômico. Dentre estes destaca-se o do Córrego do Garimpo no 
Domo Alcalino de Catalão I, em área de interesse da Ultrafértil. 

O conhecimento atual do depósito indica recursos associados ao manto de 
intemperismo, com teor médio da ordem de 8,3% de óxidos de ETR (OTR). São 
reconhecidos três tipos básicos de materiais: silexitos. saprolitos c carbonatito. todos 
mineralizados à monazita, sendo o saprolito o material de maior representatividade.! 

Na década de 80 foram desenvolvidos estudos de caracterização no silexito (rocha 
dura, compacta ou cavernosa), litologia que contém parcela menos expressiva da 
reserva; neste material, os teores são altos, com grande predomínio de elementos de 
terras raras leves (ETRL), com teores deU e Th baixos. Tais estudos não conduziram 
a bons resultados, mas, ao que parece, uma rota que envolva beneficiamento tisico. em 
intervalos granulométricos definidos, mostra-se promissora. 2 

Estudos de processamento mineral do material saprolítico inicialmente conduzidos 
através de flotação e separação magnética (CDTN, 1996/97), não geraram resultados 
satisfatórios. O processamento químico do material " in natura'' (CDTN) apresentou 
limitações do ponto de vista de economicidade, permanecendo, portanto, um desafio 
tecnológico para o seu aproveitamento) 

Portanto, a viabilização do aproveitamento dos ETR associados ao depósito de Catalão 
I depende, essencialmente, do equacionamento da etapa de concentração tisica, sendo 
de fundamental importância uma elevação nos teores de ETR para a alimentação do 
processo químico. 

Paralelamente, o mesmo material era caracterizado como parte de um programa de 
doutoramento, desenvolvido junto ao LCT - Laboratório de Caracterização 
Tecnológica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Os estudos iniciais. 
efetuados com a finalidade de determinar a composição mineralógica e avaliar as 
características texturais dos minerais portadores de terras raras e sua associação com os 
demais minerais presentes, indicaram que ainda não se encontravam esgotadas as 
possibilidades de concentração tisica dos minerais de ETR. 
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CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL SAPROLÍTICO 

Metodologia 

O procedimento adotado para os estudos envolveu cominmçao prev1a da amostra 
abaixo de 20 malhas Tyler, através de moinho de rolos, seguida de classificação 
granulométrica por peneiramento a úmido. 

As frações granulométricas obtidas foram submetidas a separações minerais através do 
emprego de líquidos orgânicos densos. Os produtos afundados foram separados 
magneticamente em separador Frantz, modelo de barreiras em duas condições. 

Análises químicas e mineralógicas foram sistematicamente realizadas em todos os 
produtos gerados. Análises químicas foram efetuadas através da técnica de 
fluorescência de raios-X em espectrômetro PW2400 Philips. 

Análises mineralógicas e a determinação da forma de ocorrência e associações dos 
minerais portadores de ETR foram realizadas através da integração de recursos de 
microscopia óptica, difratometria de raios-X, difratômetro MPDJ880 Philips e 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada a espectrômetro de raios-X por 
energia dispersiva (EDS), respectivamente, Stereoscan 440, Leo e Link-Oxford. 

Composição do Saprolito 

A amostra estudada apresentava teores de 8,4% OTR, contendo como principais 
diluentes a sílica e o ferro (tabela I). 

A distribuição de teores na granulometria do saprolito cominuído em 20 malhas. 
mostra claramente a forte tendência dos óxidos de terras raras concentrarem-se nos 
finos, abaixo de 635 malhas, como exposto na tabela I e gráfico da Figura I. 
Comportamento semelhante, embora menos acentuado, é apresentado pelo Fe203 e 
pelo Al203, sendo que Si02 e Ti02 permanecem enriquecidos nas frações grossas. 

Tabela 1- Resultados de Análise Granulométrica 

Fração % Teores(%) Relaçio Oistr. 
malhas Peso OTR P,o, C aO Fe,03 TiO, Si01 Al20 3 MgO BaO C aO/ (%) 

P,O, OTR 

-20 + 48 26,31 3,18 12,2 12,5 27,3 10,7 21,9 1,96 1,60 0,71 0,72 9,90 
-48 + 65 9,59 3,88 12,0 11,4 26,1 12,0 18,7 2,64 2,37 0,70 0,69 4,41 
-65 +100 8,06 4,95 11,7 10,6 25,8 12,1 17,0 3,24 3,11 0,74 0,67 4.72 
-100 +150 8,22 5,61 11,1 9,35 24,7 11,7 15,6 4,18 3,88 0,76 0,61 5,47 
-150+200 5,53 5,67 10,4 8,33 26,6 10,6 15,6 4,47 4,20 0,73 0,46 3,71 
-200 +400 9,60 6,40 11,4 8,44 26,0 9,64 13,9 5,00 3,81 0,83 0,32 7.28 
-400 +635 9,43 9,64 11,0 7,08 24,4 6,69 13,3 5,77 5,48 0,86 0,48 10,77 

-635 23,26 19,5 11,0 4,90 36,0 4,08 9,00 3,78 3,41 0,91 0,28 53,73 

Total 100,00 8,44 11,5 9,10 28,4 9,00 15,8 3,52 3,13 0,79 0,53 100,00 
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Mana OTR Si02 Fe203 TI02 Al203 

o-2o + •s • 
... 8+65f 
· -65+1001 
· -100+1501 
o-150+200, 
o-<400+63s• 
· -200+<4001 
•-635f 

Figura 1 - Comparação das Partições em Massa e dos Principais Elementos na 
Granulometria 

Assim, apenas com desagregação foi gerado um produto grosso, com teores da ordem 
de 3% de OTR. e um produto fino (abaixo de 635 malhas), representando 23% em 
peso da amostra e teores da ordem de 20% OTR. responsável por mais da metade do 
conteúdo total de .OTR. Estes flnos mostram para os teores de OTR uma relação de 
enriquecimento de 2,3 em relação ao material "in natura", permanecendo com teores 
de ferro ainda elevados. 

Separações Minera,ógicas 

Foram realizadas separações mineralógicas nos grossos acima de 635 malhas. As terras 
raras concentram-se essencialmente no produto afundado, que contém no total 86% 
dos OTR dos grossos, mas fica com teores extremamente elevados de ferro, como 
sumariado na Tabela 2 e ilustrado comparativamente na Figura 2. Observa-se que, para 
as frações inferiores a 65 malhas, este produto carreia mais de 90% dos OTR da fração, 
provavelmente por efeitos de liberação dos minerais portadores de ETR. 

Tabela 2 -Separação em Liquidos Densos (fração -20 + 635#) 

Produto I %Peso 1 Teores (-lo) Distribuiçlo 
OTR(%) 

ensaio amost OTR P O, CaO Fe.O Ti01 SIO, Al10, MgO BaO ensaio a most 

flutuado 25,8 19,8 1,47 2,79 2,30 8,97 1,63 56,46 5,86 8,93 0,61 7,47 3,46 
intermediário 15,1 11,6 2,22 27,38 31,29 5,83 1,39 11,36 3,63 2,53 2,12 6,57 3,04 

afundado 59,1 45,4 7,40 11,47 8,55 38,8 16,7 2,56 2,35 MO 2,31 86,0 40,0 
Total 100,0 76,7 5,09 11,63 10,37 26,1 10,49 17,8 3,45 3,04 1,84 100,0 46,3 
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-20 + -48 + - 65 -100 -150 -200 -400 
48 # 65 # +100 # +150. +200 # +400. +635 # 

o Flutuado 

•lntermed. 

c Afundado 

Figura 2 - Distribuição dos OTR nos Ensaios de Separação em Líquidos Densos 

Os produtos mais leves carreiam essencialmente a silica associada à fração -20+635 
malhas e, embora mostrem teores expressivos de fósforo e cálcio, sua retirada não 
altera os teores originais destes dois elementos. 

Nas separações magnéticas efetuadas no produto afundado, os elementos de terras 
raras concentram-se junto ao não magnético, com teores variando entre 12,5 e 15,7% 
de OTR (Tabela 3 c Figura 3). Além dos OTR, os principais elementos presentes neste 
produto referem-se a P205, CaO, Fe203 e Ti02, sendo que Ti02 e, secundariamente, 
Fe203 apresentam teores notadamente decrescentes para as granulações mais finas . 

O produto afundado não magnético mostra teores de OTR superiores à amostra 
original, com menores teores de ferro, sílica e magnésio, porém com titânio mais 
elevado. Este produto tem, inclusive, características bem distintas dos finos ( -635 
malhas), com metade do teor de ferro, um terço da sllica e um décimo do magnésio, 
porém muito mais rico em titânio. 

Tabela 3 -Separaçlo Magnética (fraçio -20 + 400#) 

Produto "lo Teores (~•) Olstribulçlo 
Peso OTR(%) 

ensaio amost OTR PtOs C aO F~O. Ti02 Si01 Al10, MgO 810 ensaio amost 

Magnético 46. 1 18,1 2,1 5,9 4,4 57,6 19,3 2,9 1,6 0,6 1,0 14,8 4,5 
Fort. Magn. 20,9 8.2 4,8 8,6 5,6 40,3 21,6 2,5 2,9 0,6 2,5 15,4 4,6 
Nllo MagnH. 33.0 12,9 13,7 19,9 16,3 15,1 13,3 2,3 2,7 0,3 3,5 69,8 21,0 

Total 100,0 39,2 6,5 11 ,1 8,5 40,0 17,8 2.6 2,2 0,5 2,2 100,0 30,1 
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Figura 3-Teores dos Produtos Afundados Não Magnéticos 

Mineralogia 

O material estudado é constituído por óxidos de ferro (predominantemente goetita, 
além de magnetita c hematita), argilominerais (clorita, vermiculita e hidrobiotita), 
apatita, monazita, quartzo e ilmenita, com quantidades menores de anatásio, fosfato 
secundário (gorceixita), barita c zircão, como exposto na tabela 4. 

Tabela 4 - Composição Mineralógica Estimativa 

Fraçfto o/o Peso Mineraís (o/o em peso) 
malhas retido acumul monaz. apatita fosf.sec. barita ihnenita anat:\sio óx.ferro quartzo .trgilom. outros 

-20+ 48 26,3 26.3 s 23 3 I 11 s 22 20 7 

--48+65 9,6 35,9 6 21 4 I 11 6 20 IS lO 4 

·65+100 8,1 44.0 11 20 3 I li 7 20 12 16 2 

-100 i ISO 8.2 52,2 C) 17 3 2 12 s 18 9 22 

·ISO +200 s.s 57,7 9 IS 4 2 lO s 21 9 23 

-200 +400 9.6 67,3 lO 16 s 3 10 s 21 7 23 Tr 

-400 +635 <),4 76,7 IS 13 3 3 4 s 22 5 30. Tr 

-63S 23,3 100.0 30 3 Tr 3 2 3 34 25 Tr 

Total Cale I 00,0 13 16 3 2 11 s 24 lO III Tr 

Tr < 1% cm peJO 
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M.,nazita é o principal portador de ETR, sendo raros outros minerais contendo esses 
elementos. Ocorre microcristalina, com cristalitos da ordem de poucos micra, sob a 
forma de agregados, por vezes coloformcs, normalmente associada a óxidos
hidróxidos de ferro, apatita e quartzo. Como característica marcnnte aprcscntn-se 
bastante friável, o que lhe confere tendência natural à dcsagrcgaçilo c conseqUente 
concentração junto às frações linas. Aspectos de associação da monuzita com minerais 
de ganga são apresentados nas Fotomicrografias I a 4, obtidas em MEV. 

Aspecto geral dos grilos de rnonazita. 

1a 3 
Agregado típico de monazita 

tomicrogrnfia 2 
Monaziw coloforrne em grão de óxido-hidró:l.ido 
de ferro. 

Aspecto coloformc da monu.dta 
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CONSIDERAÇÕES PARA FINS DE PROCESSO DE BENEFICIAMENTO 

As características mais relevantes do material saprolítico a serem consideradas para 
fins de processo são: 

• Monazita, mineral portador de ETR, ocorre essencialmente sob a forma de 
agregados extremamente friáveis e com indivíduos cristalinos de dimensões 
micrométricas; 

• As terras raras concentram-se naturalmente na fração abaixo de 63 5 malhas, que 
apresenta teor de 19,5% OTR e recuperação de 54%; 

• Separações minerais não lograram gerar produtos com teores mais expressivos de 
OTR (máximo de 13,7%, com uma recuperação de 21% sobre a amostra). 

Com base na característica da monazita ocorrer em agregados extremamente friáveis, 
com tendência a concentrar-se junto às lamas ou ultrafinos, vislumbrou-se a 
possibilidade de um processo de concentração apoiado nesse comportamento. 

A alternativa de processo visualizada foi promover uma desagregação seletiva do 
material, através de ciclos de atrição/desagregação e deslamagem, de forma que a 
maior parcela possível de ETR ficasse contida nas lamas. 

Neste processamento seria gerado um rejeito grosso, um pré-concentrado de ultrafinos 
praticamente acabado (teores superiores a 20% de OTR), e um produto de finos a ser 
eventualmente concentrado por processos fisicos ou em função do seu teor, ser 
igualmente descartado. 

Etapas posteriores de separação magnética a úmido e/ou tloculação seletiva poderiam 
ser pesquisadas de forma a se elevar os teores de OTR e, paralelamente, minimizar o 
conteúdo de Fe203 associado. 

ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO 

Metodologia 

Os ensaios de desenvolvimento de processos foram realizados a partir de nova amostra 
obtida em frente experimental de lavra, a qual apresentava granulação inferior a meia 
polegada, e composição química um pouco diferente da amostra caracterizada. 

Inicialmente foi efetuado um estudo para avaliar as melhores condições para a 
desagregação do material: atrição, moagem branda seguida de atrição, moagem em 
granulação mais fina. 

426 



Os ensaios de atrição foram realizados em célula Denver, a 2000 rpm e em pH 8,7 
através da adição de NaOH. A moagem branda foi realizada em de moinho de rolos, 
em circuito fechado com peneira e, a moagem em granulação mais fina, por operação 
em moinho de jarros em escala de laboratório. 

Posteriormente, efetuaram-se testes conjugando a remoção dos finos naturais, com 
ciclos sucessivos de atrição e deslamagem dupla, através do emprego de hidrociclones 
de 25 mm de diâmetro, obtendo-se três produtos a cada etapa. 

Os finos gerados nestes ensaios foram submetidos a separações magnéticas de alta 
intensidade via úmida (WHIMS) e ensaios de floculação seletiva. 

Ensaios Comparativos de Preparação de Amostras 

Dos vários testes de preparação de amostras realizados, verificou-se que a melhor rota 
é a que não envolve moagem do material, apenas desagregação e atrição, como 
indicado na figura 4. Os resultados com moagem e atrição geraram produtos com 
teores de 18% OTR e recuperações da ordem de 70%, enquanto que apenas por atrição 
obtiveram-se maiores valores de teor e recuperação (cerca de 21% e 76%, 
respectivamente). 

80 

(%) 

PM- JU 
PM. 201 -1/2" A Ir . 
Atr . 10' 10' 

Figura 4- Comparação entre Resultados de Análises Granulométricas 

Ensaios de Atrição e Deslamagem 

O procedimento empregado nas etapas de desagregação e deslamagem foi 
extremamente eficiente na concentração dos OTR junto aos finos, como observado na 
tabela 5. 

Os finos naturais (OF I e UF I), relativos a deslamagem antes de atrição, apresentam 
elevados teores de Fe203 e OTR, sendo constituídos basicamente por goethita e 
monazita. A relação OTR!Fe203 média é de 0,47. 
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TabelaS -Análise Granulométrica dos Produtos de Atrição e Deslamagem 

Fração %Peso Teores(%) OTR/ Distribuição(%) 
retido OTR Fe,O, TiO, Si01 P,O, C aO Al 10, Fe,o, OTR Fe,O, 

# 

+ 28# 30,6 2,44 23,1 5,73 47,0 9,70 8,48 0,58 0,11 8,9 25.3 
-28+635# 33,7 2,14 26,7 8,34 35,9 11,7 10,7 0,96 0,08 8,6 32.1 

-635# 4,8 8,10 28,7 13,9 9,50 14,5 10,6 4,06 0,28 4,6 4,9 

UF3 1,1 12,8 22,0 9,50 16,9 . 13,0 8,70 4,31 0,58 1,7 0.9 
OF3 1,4 22,9 23,1 5,50 12,2 13,8 6,00 3,87 0,99 3,8 1.2 
UF2 4,3 21,3 22,8 6,00 13,2 12,8 6,20 4,38 0,93 10.9 3,5 
OF2 4,4 29,9 24,5 3,01 9,10 14,5 3,72 3,53 1,22 15,6 3.8 
UFI 11 ,1 19,5 34,6 3,68 10,1 11 ,3 4,42 4,13 0,56 25,7 13.7 
OFI 8,8 19,3 46,7 1,92 5,80 9,30 2.03 2.92 0,41 20,2 14 ,6 

Total cal. 100,0 8,39 27,9 6,37 29,9 11 .2 7.96 1,85 0.30 100,0 100.0 

Os finos gerados no primeiro ciclo de atrição (OF2 e UF2) mostram maior 
enriquecimento em OTR (25,6%), aliado a substancial elevação na relação 
OTR!Fe203, em média de 1,08. Já no segundo ciclo de atrição e deslamagem ocorre 
um empobrecimento em OTR, decorrente da elevação generalizada do conteúdo de 
minerais de ganga associados; a relação OTR/Fe203 apresenta valor médio de 0,77 . 

Vários são os produtos passíveis de serem obtidos através de etapas de desagregação e 
deslamagem do material Saprolito, cujas características são apresentadas na tabela 6. 
As recuperações globais de OTR situam-se, respectivamente, entre 72 e 77% para o 
e:nprego de um e dois ciclos de atrição, com teores médios da ordem de 21 % de OTR. 

Tabela 6- Características dos Produtos das Etapas de Preparação de Amostras 

Produtos % Teores ("/•) OTRI I Oistrib. (% ) 

Peso OTR P,O, C aO Fe,O, TiO, Si O, AI, O, Fe,O, OTR Fe,O, 

ALTERNATIVAS DE PRODUTOS 

Finos Naturais 19,81 19,4 10,2 3,09 41 ,3 2,70 7,70 3,46 0.47 45,65 28.96 

I' Atriçio 8,69 25,6 13,6 4,97 23,6 4,52 11,2 3,96 1,08 26,40 7.26 

2' Atriçio 2,51 17,2 13,4 7,52 22,5 7,75 14,8 4,12 0.77 5.14 2.00 

FINOS NATURAIS MAIS UM CICLO DE ATRIÇÃO E OESLAMAGEM 

Finos Naturais 28,50 21,3 11,2 3,66 35,9 3.25 8,76 3.61 I o,59 I n ,o5 36.23 

+I' Atriçio 

FINOS NATURAIS MAIS DOIS CICLOS DE ATRIÇÃO E DESLAMAGEM 

Finos Naturais 31,01. 20,9 11 ,4 3,97 34,9 3,62 9,25 3,65 I o.6o I n.l9 38.22 

+I' e 2' Atrições 

Os melhores resultados obtidos nesta preparação referem-se a finos naturais mais dois 
ciclos de atrição e deslamagem, gerando um produto com 20,9 % OTR que representa 
30% em peso e recupera 77 % do total de terras raras contidas no saprolito. 
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Separações Magnéticas 

Separações magnéticas a úmido foram efetuadas com o intuito de se elevar a relação 
OTR!Fe203 . Foram realizados testes em separador de alta intensidade via úmida com 
o emprego de diferentes tipos de matrizes sobre os seguintes produtos : 

• OFI; 
• UFI; 
• UFI + OF2 + UF2 + OF3. 

De uma forma geral, os ensaios de separação magnética não lograram obter produtos 
interessantes, fàce à granulometria do material e condições reológicas da polpa. Os 
melhores resultados obtidos encontram-se sumariados na tabela 7. na qual percebe-se 
baixa eficiência de concentração dos OTR associada a significativas perdas. 

Tabela 7 - Sumário dos Resultados de Ensaios de Separação Magnética 

Produto % Teores(%) Rei. Distribuição 
OTR/ OTR(%) 

Peso OTR P,O, C aO Fe,O, TiO, Si O, AI, O, Fe,o, ensaio Amos. 

Magnético 18,5 11,7 7,20 2,75 49,1 6,90 7,00 3,79 0,24 11 ,0 2.8 

Não Magnético 81 .5 21,4 12,8 5,50 29,2 2,74 11 ,8 4,38 0.73 89,0 22.7 

Total 100,0 19,6 11,8 4,99 32,9 3,51 10,9 4,27 0,60 100.0 25 ,5 

Magnético 17,2 14,6 8,70 3.36 47,0 7,80 5.50 3.37 0.31 11,1 6.2 

Não Magnético 82,8 24,3 13,1 5,70 24,7 3,45 12,0 4,28 0,98 88.9 49.5 

Total 100,0 22,6 12.3 5,30 28,5 4,20 10,9 4,12 0,79 100.0 55.7 

Produto: UFI (matnz fina, 4A, Tl3) 

Produtos: UFJ + OF2 + UF2 + OF3 (matriz fina , 6A, T22) 

Para o produto OF I, os ensaios realizados não alcançaram resultados consideráveis. 

Floculação Seletiva 

O material estudado apresenta-se naturalmente floculado quando em suspensão. Foram 
realizados ensaios exploratórios para a defloculação do mesmo, seguidos de testes 
tentativos de floculação seletiva. Foram aplicados vários tipos de reagentes. em ampla 
gama de dosagens, sem no entanto ter sido alcançada uma adequada dispersão do 
material. Agentes floculantes catiônicos, aniônicos e não polares foram pesquisados 
sem sucesso. 

Esta linha de investigação não foi esgotada nos estudos e permanece em aberto. 
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CONCLUSÕES 

As terras raras ocorrem essencialmente sob a forma de monazita; esta apresenta-se na 
forma de agregados de cristalitos micrométricos, associados a óxidos-hidróxidos de 
ferro e quartzo. Como característica marcante, a monazita é bastante friável, o que faz 
com que ela tenha tendência natural à desagregação, concentrando-se portanto junto às 
frações finas e ultrafinas. 

A fração passante em -635 malhas, com teor da ordem de 20% de OTR, é responsável 
por cerca de 54% dos OTR totais contidos no Saprolito. As separações mineralógicas 
efetuadas geraram produtos com baixos teores de OTR (inferiores a 15% OTR) e 
teores elevados de Fe203. 

Face às características da monazita, a premissa básica adotada para o desenvolvimento 
de processos foi promover ciclos de atrição/desagregação e dcslamagem, procurando
se intensificar a concentração dos OTR nos ultrafinos. Uma cominuição usual somente 
iria diluir o teor de OTR junto aos finos. 

Os estudos efetuados lograram a obtenção de produtos com diferentes relações 
OTR!Fe203. Através de desagregação seletiva e deslamagem é possível obter-se um 
produto com teor médio de 21% OTR, aliado a recuperação de 77%. Uma separação 
magnética permite uma ligeira elevação no teor de OTR e recuperação de 69%. 

A realização de testes de lixiviação propiciará uma melhor avaliação das implicações 
dos conteúdos de Fe203 associados, bem como das possibilidades de aproveitamento 
integrado ou de um ou mais dos produtos passíveis de serem gerados (distintas 
relações OTR!Fe203). Somente após a conclusão destes é que se poderá avaliar a 
necessidade de estudos complementares de processamento físico. 
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The process mineralogy conducted on the rare earth saprolitic material from Córrego 
do Garimpo area in the ultramafic-alkaline occurrence of Catalao I, Goias, Brazil, was 
fundamental in the appraisal ofphysical concentration ofthe mineralised material. 

lt is a very fine grained and argilaceous saprolite, corresponding to a soil horizon with 
hi gh content of secondary minerais, where the ore mineral is monazite with rare earths 
REE minerais. The monazite occurs as microcrystalline aggregates, sometimes 
coloforms, with very fine particles (mícron order) frequently associated to iron oxide
hydroxides and quartz. These aggregates are extremely friable and the monazite 
crystallites have an expressive tendency to concentrate in the slimes or ultrafines. 

This monazite characteristics were the basis for an ore process development, with a 
flowsheet composed of desagregation, scrubbing and desliming operations. Sizing less 
them 635 mesh, a fine concentrare was generated with 21% of REE oxides and 35% 
Fe203 . The REE recovery was 77% for the mineralised material and weight recovery 
30%. 

Key-words: rare earth; applied mineralogy; alkaline occurrence of Catalão. 
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